
اإلخوان املسلمني فيهم ناس سلفّيون لذوات أنفسهم مثل هذا اّلذي طبع هذا الكتاب زهري الّشاوش  الشيخ :

متاما عن سعيد رمضان وأمثاله ممّن  وعصام العطّار وغريه مثال اجلماعة هدول من خرية اإلخوان املسلمني وخيتلفون 

كانوا يعتربون من حوارّي حسن البّنا ألّن هؤالء خالطتهم الّسلفّية ودخلت إىل قلوم لكن يف حدود ال تتعارض 

مع دعوم احلزبّية فظّلوا إخوانّيني وهؤالء بال شّك خري من أولئك لكن مع ذلك هؤالء ال يستطيعون أن ينقدوا 

  حسن البّنا .

شيخنا لكم حسب ما بلغنا جواب على رسالة جاءتكم من عبد الّرمحان عبد اخلالق حول اإلنتماء إىل  ئل :السا

اجلماعات فنحن حنتاج إىل هذا اجلواب خصوصا وأّن األخ عبد الّرمحان وفّقه اهللا يف هذه اآلونة أخذ ينشر أشياء  

بالباطل كثريا ويّتبع أسلوب الّتمويه ويتعّمد أّن الكالم كثرية تدافع عن احلزبّية وعن اإلنتماءات باحلّق وبالباطل بل 

اّلذي يقوله هو كالم ال خيالفه فيه أحد ويصطنع أمورا ال وجود هلا كأن يقول اّلذين يقولون بعدم االنتماء إىل 

  اجلماعات هم يف الواقع حيّرمون اإلجتماع على عمل اخلري ؟

  اهللا أكرب . الشيخ :

اثنان أو ثالثة أو جمموعة من أجل أن يعملوا اخلري وهذا أحد يقول به لكن كما قلت  ال جيتمع مثال السائل :

  الّرجل يصطنع أشياء ويبين عليها قصورا وعاليل ؟

  ندعو اهللا له أن يهديه . الشيخ :

حد يا شيخنا كتاب امسه اإلخوان املسلمون رؤية من الداخل حملمود عبد احلليم هذا حممود عبد احلليم أ السائل :

" تالمذة الّشيخ البّنا وأحد كبار الّشخصّيات فيقول وهو يريد أن يثين على الشيخ البّنا رمحة اهللا عليه وكذا يقول 

  . وقد له درس أسبوعّي يف إحياء علوم الّدين وقد كان شغفه شديدا ذا الكتاب "

  وقد كان ؟ الشيخ :

ه املوسوعة اإلسالمّية الكربى وكان معتنيا ذا الكتاب " شغفه شديدا ذا الكتاب حّىت أنّه كان يعدّ  السائل :

عناية بالغة لدرجة أّن كّل درس يدّرسه يف شرح هذا الكتاب كان يكتبه وهذا مامل يفعله يف دروسه األخرى ويقول 

، وذكر شيء عظيم جّدا يف ثنائه وإطرائه على هذا الكتاب فهو  أريد أن أشرح هذا الكتاب يف كتاب مستقّل "

كوينة الّرجل كان خليط عجيب كان يذهب عند يوسف الّدجوي وعند حمي الّدين اخلطيب وعند حمّمد فريد ت

  وجدي يعين خليط كّل واحد منهم عنده فكر معّني ومنهج معّني وطريقة معّينة .

  الّسبب عم يهّيء حاله لينصب نفسه يعين داعيا إسالمّيا يرضي اجلميع . الشيخ :

  صحيح .أيوه نعم  السائل :



  ما ذيك شيء عبارته دعوتنا دعوة سلفّية صوفّية من اخللط العجيب هذا . الشيخ :

قوله حقيقة صوفّية شيخنا له وجوده عند القوم ألّم بيفرّقوا بني احلقيقة والّشريعة فما قال طريقة صوفّية  السائل :

  قال حقيقة صوفّية

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

  م ورمحة اهللا .وعليكم الّسال الشيخ :

سائل آخر : هذا الّرجل يؤمن ذه الطّرق الّصوفّية ويرى أّا من اإلسالم وكما مسعنا عندما قرأنا من املذّكرات 

  قبل قليل .

  أي نعم . الشيخ :

لك سائل آخر : واّلذي يقرأ يف هذا الكتاب ال يلمس أّن الّرجل لديه أّي إعرتاض على الطّرق الّصوفّية إّال أنّه يس

أحيانا طريقة سعيد حّوى أو سعيد حّوى تبعه يف هذه الّطريقة وهو أنه يرى أّن الّتصّوف فيه من الّشطحات 

ا تنظر إىل حاله جتده يقع يف أشياء عظيمة ومل يهّذا ومل يهّذب نفسه عنها 
ّ
وأشياء ينبغي أن يذّهب ولكن مل

أّا من شطحات الّصوفّية ال تقّل عّم يقع فيه أحيانا فأّي فإذن ما هي األشياء قد ال تقّل اّليت يرى ذيبها ويرى 

ذيب يقصد الّرجل كالمه يدّل على أنّه يؤمن ذه الطّرق وأنّه يعتقد عقائدها وأّن رموزها عنده باملكانة العالية 

ا أهل  وكما مسعنا البدوّي ماذا قال عنه العلماء يقول كنت عاملا فاضال كذا وتقّيا وصفه بأصاف ال يوصف

العقيدة واألئّمة أئّمة اهلدى والعلماء ماذا يعرف عن البدوي البدوي كّلنا يعرف طلبة العلم الّصغار يعرفون أّن  

البدوي هذا رجل ضاّل مضّل يفسد واليزال اآلن يعبد بعد موته ويذهب الّناس يف مولده ميكن يذهب هناك إىل 

ما ال يعين من األعداد الكبرية ما ال يذهب إىل حّج بيت اهللا طنطى وحيتفل مبولده هناك وحيصل من املنكرات 

واالعتمار أعداد كبرية جّدا حسب ما يقول الّناس ومل تظفر هذه بكلمة واحدة من الّشيخ البّنا فيها إنكار ما 

ا قبل قليل أنّه مسعن ...نستطيع أبدا أن نقول أّن الّرجل ال يؤمن بالّصوفّية وبتلك العقائد املوجودة ال يستطيع أبدا 

يتهّكم بعقيدة الّسلفّيني ومبن يسأله عن األحكام الّشرعّية ويقول عّددت له أشياء هو ذكر أشياء كثرية وعّدد 

يتهكم وهذا رّد على اّلذين يقولون أّن  ...أشياء أيضا يقول وعّددت أشياء كثرية قال نعم أريد أن أسأل عن هذه 

طاع أن يظهرها نظرا لألوضاع املوجودة من أجربه يكتب يف املذّكرات أنّه يقّدس البّنا عقيدته سلفّية لكّنه ما است

الّشيخ فالن ويذهب إليه ويذهب إىل احلضرة ويرقص ويشرب الّشربات ويذهب يوما كامال على قدميه إىل القرب 

  قدام .مثّ يعود من القرب يف آخر الّنهار ويف أّول الّنهار ويصّلي اجلمعة هناك شّد رحل على األ

  سائل آخر : كان له أيّام يصوم فيها عن الكالم .



  سائل آخر : قرأ هذا من الكتاب ومسعناه حبروفه .

  سائل آخر : لو بعض اإلخوة خيرج تصّوف البّنا يف املذّكرة هذا جّيد فإذا كان األخ قد بدأ .

  ال  كوّيس هذا قد يكون ال قد يكون هذا . الشيخ :

  سائل آخر : مصّحح .

  أي نعم حيسن اّلذي يفعل هذا خ :الشي

  أّنكم تريدون الّرّد على كتاب دعوة اإلخوان الطّريق إىل مجاعة اإلخوان املسلمني فهل ؟ ...ذكرمت يف  السائل :

سائل آخر : نسأل اهللا أن ييّسر يا أخي هذا كتاب كتاب جتميع كّله لكن إيش إّيل دّنسو أكثر شيء الّناشرون 

وإيّاهم يف آخر صفحة شيخنا إيش كتبوا قالوا كتاب علمّي كذا جّيد إىل آخره وكتاب أطروحة الكوتيون هدانا اهللا 

علمّية قّدمت إىل كلّية احلديث يف اجلامعة اإلسالمّية واجلامعة اإلسالمّية هي رمز الّسلفّية أو هي املعقل األّول 

عبارة عن خلط بني الّسلفّيني وأنصار الّسّنة للسلفّية يف العامل اإلسالمي كتاب كذا كتاب كذا والكتاب إيش كّله 

واإلتيان بكالم الّصادق أمني يف كتاب الّدعوة اإلسالمّية وعدم اإلتيان بغريه ّمث جعل ثالثة أرباع الكتاب ملدح 

اإلخوان املسلمني وإبرازهم وإخراجهم هم الرّأس كأنّه يريد أنّه الطّريق إىل مجاعة اإلخوان املسلمني هم اإلخوان 

  املسلمون سبحان ؟

هذا الكتاب يقال إنّه رسالة نوقشت يف شعبة الّسّنة ويف تاريخ مناقشتها كان الّشيخ محّاد موجود يف  السائل :

  الّشعبة فوجئ ا قال ما مسعنا ا وال رأيناها ؟

  سائل آخر : عجيب أنا مسعت شيئا من هذا ؟

كانوا يعلمون عن مناقشة هذه الّرسالة ونوقشت هي يف على كّل حال املوجودون يف اجلامعة ما   ... السائل :

صالة ومل تناقش الّصالة العاّمة وإّمنا نوقشت يف أحد املباين أو لعّله يف صالة الّدراسات العليا يف اجلامعة وما حضر 

  أو ما دعي إليها إالّ عدد قليل واملشرف عليها واملناقش هناك معروفون أيضا باّجتاههم ؟

  لّسالم عليكم .سائل آخر : ا

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

باّجتاههم واّجتاههم معروف ليس اّجتاها سلفّيا زد على هذا أّا نوقشت يف زمن بعض رؤساء اجلامعة  السائل :

يتّيني وال اإلسالمّية اّلذين أيضا كذلك يؤيّدون ذاك الفكر وذاك اإلّجتاه ففي الواقع ما حيسن ال بإخواننا الكو 

بغريهم من إخواننا أن يقولوا عن هذه الرسالة أّا رسالة تّتفق مع منهج اجلامعة أو أّن اجلامعة تؤيّد ما يف هذه 

الّرسالة وأّن املشائخ يف اجلامعة يتبّنون ما يف هذه الّرسالة بل هذه الّرسالة ال تّتفق مع منهج اجلامعة وهي ليست 



ة وال ننصف صاحبها وإّمنا صاحبها يفهم اإلسالم يف إطار اجلماعات واليفهم رسالة علمّية يف الواقع دقيق

اجلماعات يف إطار اإلسالم فحاول أن يصول و جيول ويرفض اجلماعات وجيهز عليها مجيعا حّىت مل تبق إّال 

   .مجاعة اإلخوان املسلمني فأبرزها على أّا هي اجلماعة الّشمولّية وهي اجلماعة اّليت تصلح ليعين

  لقيادة األّمة . الشيخ :

لقيادة األّمة اإلسالمّية ملا فيها كيت وكيت من املزايا فهو جيهل املسكني أّن دعوة اإلسالم وأّن من جاء  السائل :

بدعوة جيب أن يعرضها على كتاب اهللا وعلى سّنة رسوله صّلى اهللا عليه وسّلم وهذه من سّيئات هذه اجلماعات 

جلماعات أّن بعض الّسذج حّىت طلبة العلم يفهمون أّن دعوة اإلسالم ال خترج عن هذه من سّيئات وجود هذه ا

اجلماعات بدل أن يفّكروا أّن هذه اجلماعات قد خترج عن دعوة اإلسالم فتعرض على كتاب اهللا وعلى سّنة 

ع اجلماعات هذه اّليت هلا رسوله صّلى اهللا عليه وسّلم ومنهج الّسلف وتظهر عيوا مجيعا ألّا كّلها تلتزم بالبد 

انتماء وهلا قادة وال تلتزم كتاب اهللا وال سّنة رسوله صّلى اهللا عليه وسّلم هذا الّرجل من هذا الّصنف وهم كثر 

يظّن أّن دعوة اإلسالم ال خترج عن اجلماعات  فهو كأّمنا ظّن إذا أحسّنا به الّظّن أّن دعوة اإلسالم ال خترج عن 

ن خيتار مجاعة وجيعلها هي مجاعة املسلمني فاختار مجاعة اإلخوان املسلمني بعد أن نقد اجلماعات وال بّد أ

اجلماعات األخرى ومل ميّس مجاعة اإلخوان املسلمني بنقد إّال ميكن أشياء يعين طفيفة جّدا وذلك حّىت ال جيّرحها 

الّرماد يف العيون فينبغي أن ال يكون  وهو يريد أن جيعلها هي اجلماعة مجاعة املسلمني وكما يقول الشيخ رّمبا ذرّ 

هلذه الّرسالة صدى عند طلبة العلم وأّم يكتبون يف الّرّد عليها ويتحّققون حّىت من الّظروف اّليت نوقشت فيها 

وينظرون إىل املشرف وإىل املناقش حّىت يعين يربّؤوا اجلامعة من هذه رّمبا يقول قائل ملاذا ال تتربّأ اجلامعة من هذه 

الّرسالة ما ندري لعّل اجلامعة تفعل ولكن أيضا اجلامعة ال يضّرها أن تكون رسالة نوقشت من جانب بعيد 

ونسيت وال تغضب لكون شخص لكونه أحد طلبة العلم أو العلماء يأيت ويقول إّن هذه الّرسالة ال تتّفق مع 

  .منهج اجلامعة وال يقّرها مشايخ اجلامعة بل هذا واهللا خدمة للجامعة 

  مىت كانت هذه الّرسالة مناقشة من كم سنة تقريبا . الشيخ :

  إّا رسالة سّيئة . ...موجود على الكتاب لكن ما أتذّكر  السائل :

  سائل آخر : سّيئة جّدا .

وقد طبعت طباعات كثرية جّدا وانتشرت يف كّل مكان وأكرب ما خيدع بالّرسالة أّم يقولون هذه رسالة  السائل :

ال ينتمي صاحبها إىل أّي من اجلماعات رسالة متجّردة ليس لصاحبها أّي انتماء ويأيت الطّلبة إىل اجلامعة علمّية 

مسعت أّم أّول ما يأيت الطّالب يسّلمونه خصوصا إذا جاء من أمريكا أو من تلك الّدول وهو ال يعرف شيئا عن 



ا دعاة اإلخوان املوجودون حياولون أن يستقبلوا هذا يقدمو ...هذه الّدعوات يقّدمون له هديّة من هذا الكتاب 

الّشخص أو يذهبوا إليه ويقّدمون له نسخة من هذا الكتاب ويقولون له اقرأ وقد ذكر أحد اإلخوة األمريكّيني يف 

حبه إىل شعبة الّلغة العربّية يف اجلامعة أّم جاؤوا له بالكتاب وقالوا له هذا الكتاب اقرأه هذا الكتاب ال ينتمي صا

ا قرأته قلت هذه دعوة اإلخوان قالوا  كيف ال أبدا .
ّ
  اجلماعات وهو كتاب جّيد وستستفيد منه قال مل

  يرمحك اهللا . الشيخ :

: عنده معرفة باإلخوان فرّد إليهم الكتاب وقال ال هذا الكتاب كتاب إخواّين قالوا أبدا هذا الكتاب الّسائل 

  كتاب إخواّين  قبل أن يعرفه قبل .صاحبه ال ينتمي قال ال أبد هذا ال

سائل آخر : كّل من يقرأ هذا الكتاب يشعر ذا متاما يوصل به يقينا أّن الّرجل إخواين يعين متعّصب من األشياء 

شيخنا اّليت نقلها عن غريه ّممن نقد الّسلفّية فضال عن غريها يعين يقوهلا مسّلمات وال يناقش أّي شيء وباألخّص 

املعروف عند اجلميع وهو كتاب الّدعوة اإلسالمّية والفروض الّشرعّية وظهور البشريّة لعبد اهللا عزّام الكتاب الذي 

هذا الكتاب املعلومات اّليت فيه معلومات ضعيفة وهزيلة ومتناقضة واخلطأ فيها كبري جّدا ومع ذلك ألنّه رّد فيه 

  على الّسلفّيني أوردها نقال حرفّيا ومل يناقشها أّي شيء .

أنتم ذكرمت لعّلكم يف الّتصفية والّرتبية أّنكم ما قطعتم بأّن الكتاب لعبد اهللا عزّام علي حسن عبد احلميد  السائل :

أّن الكتاب يعين عبد اهللا عزّام يعين أو يقال أنّه أّن اّلذي اّلذي كتبه عبد اهللا عزّام بدون جزم لكن زوجته كما قلنا 

  أّول كتاب من كتبه قالت ولكن ال جيمع عليه . يف أحد أعداد املسلمون ذكرت أنّه

  سائل آلخر : يف املقابلة اّليت أجروها معها صبيحة وفاة الّشيخ رمحة اهللا عليه .

  ذكرت إيش . السائل :

  ...سائل آخر : ذكرت إنّه كتاب الّدعوة اإلسالمّية والفروض الّشرعّية للشيخ عبد اهللا 

  فضيلة الّشيخ . السائل :

إّن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ...ّدك تسّجل شيء يعين مقّدمة ب الشيخ :

ومن سّيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إّال اهللا وحده الشريك 

 تّقوا اهللا حّق تقاته وال تموتّن إّال وأنتم مسلمون ))(( يا أيّها اّلذين آمنوا اله وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله 

(( يا أيّها الّناس اتّقوا رّبكم اّلذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبّث منها رجاال كثيرا ونساء 

 وقولوا قوال (( يا أيّها اّلذين آمنوا اتّقوا اهللا واتّقوا اهللا اّلذي تّساءلون به واألرحام إّن اهللا كان عليكم رقيبا ))

، أّما بعد فإّن  سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))



خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حمّمد صّلى اهللا عليه و آله وسّلم وشّر األمور حمدثاا وكّل حمدثة بدعة 

وبعد فإّن من األساليب اّليت جاء ذكرها يف الكتاب والّسّنة لتلّقي العلم هو وكّل بدعة ضاللة وكّل ضاللة يف الّنار 

(( الّسؤال عّم يهّم املسلم ممّا يتعّلق بأمور دينه والّتفّقه يف شريعة ربّه تبارك وتعاىل كم جاء يف قوله عّز وجّل 

عليه وآله سّلم يف احلديث اّلذي جاء ، وكما يف قول الّنّيب صّلى اهللا  فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))

ذكره يف بعض الّسنن كسنن أيب داوود رمحه اهللا من حديث جابر رضي اهللا تعاىل عنه يف قّصة ذلك الّرجل اّلذي 

شّج رأسه وكان جياهد مع بعض الّصحابة املشركني ّمث احتلم ذات ليلة فلّما أصبح به الّصباح ووجد نفسه قد 

احات أصابته من بعض تلك املعارك سأل من حوله من بعض الّصحابة هل جيدون له احتلم ولكن يف بدنه جر 

رخصة يف أن ال يغتسل ملا به من اجلراحات فأفتوه بأنّه ال بّد له من الغسل فاستجاب لفتواهم واغتسل فكان يف 

ا بلغ الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم 
ّ
يف هذه احلالة أجام أو قال وفاته  " ويرمحكم اهللا "ذلك حتفه وهالكه ومل

، والّشاهد ّمث قال  ( قتلوه قاتلهم اهللا أال سألوا حين جهلوا فإّن شفاء العّي الّسؤال )عليه الّصالة والّسالم 

والّشاهد من  ( إنّما كان يكفيه أن يتيّمم )عليه الّسالم يف متام احلديث اّلذي ثبت مبجموع طريقني له أو أكثر 

((  صّلى اهللا عليه وآله وسّلم قد عّلم الّناس بوجوب أن يسألوا أهل العلم تطبيقا لآلية الّسابقة احلديث أّن الّنيبّ 

وعلى هذا فقد جرينا يف كثري من جمالسنا أن نتلّقى األسئلة من بعض  فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))

ء من العلم حوهلا وعلى هذا فإذا كان عند بعض إخواننا اجلالسني لكي نتوّجه باجلواب عليها إذا كان عندنا شي

إخواننا احلاضرين بعض األسئلة فأرجو أن أمسعها لكي نتعاون مع بعض إخواننا من األساتذة احلاضرين على 

إن كتبت األسئلة فلعّله كذلك أفضل ,إن مل يتيّسر إالّ توجيه الّسؤال  ...اإلجابة عليها إن شاء اهللا تبارك وتعاىل 

  ال مانع من ذلك تفّضل .مباشرة ف

منهج الّسلف يف الّصفات يف آيات الّصفات وأحاديثها يقولون منّرها كما جاءت أو يعين قد يأيت أّا  السائل :

ال تفّسر ما يفّسر شيئا منها ومن فّسر شيئا منها فهو جهمّي أو كذا ونريد توضيحا هل أحاديث الّصفات يفهم 

  اهللا خريا ؟معناها أو يفّوض معناها وجزاكم 

وإيّاكم ، اّلذي نفهمه من هذه الكلمة وهي قوهلم منّرها كما جاءت أي نفهمها على ظاهرها وداللتها  الشيخ :

يف األسلوب العرّيب دون أن نسّلط عليها معول الّتأويل اّلذي هو أشبه ما يكون بالّتحريف والّتعطيل وليس 

فهم معناها وقد جاءت هذه الّصفات بلسان عرّيب مبني يف املقصود بداهة من هذه الكلمة أن نقرأها وأن الن

الكتاب والّسّنة فال بّد من فهمها ّمث املرور على ظاهرها دون تأويل هلا أو تعطيل ملعناها وعلى هذا جرى علماء 

الّسلف يف تفسري آيات الّصفات ومل جند عن أحد منهم أّن آيات الّصفات وأحاديث الّصفات ال تفهم وأّن هذا 



ليس هذا هو املراد وإّمنا املراد إمرارها بفهم معناها ويف  " أمّروها كما جاءت "هو املعىن من قول بعض الّسلف 

ذلك إثبات الّصفات باملعىن العرّيب املتبادر لألذهان وليس عدم فهمها ألّن مؤّدى ذلك أن ال نصف اهللا تبارك 

وجاء عن بعض أئّمتنا ابن القّيم رمحه اهللا تبارك وتعاىل أو  وتعاىل بشيء ممّا وصف به نفسه وهذا هو عني الّتعطيل

تعطيل الّصفات وعدم فهمها هو ما يؤّدي  " اّسم يعبد صنما واملعّطل يعبد عدما "شيخه ابن تيمّية حينما قال 

م يعبد صنما إىل اإلنكار لوجود اهللا تبارك وتعاىل وإىل هذا أشار ابن القّيم رمحه اهللا يف كلمته األخرية اسّ 

  واملعّطل يعبد عدما هذا اّلذي نفهمه من هذه الكلمات هذا الّصواب اّلذي الريب فيه .

  شيخ من هم أهل الفرتة وما حكمهم يف اآلخرة وهل أهل اجلاهلّية يعتربون من أهل الفرتة ؟ السائل :

اّلذي جاء يف الّشرع ولكن ليس من  نعم املراد بأهل الفرتة كّل من مل تبلغه الّدعوة على الوجه الّصحيح الشيخ :

املستطاع حتديد كّل فرد من أفراد أهل الفرتة ألّن هذا أّوال ليس باملستطاع بالّنسبة للبشر وثانيا مل يرد مثل هذا 

الّتحديد عن اهللا ورسوله ّمث هذه الّتسمية أهل الفرتة وإطالقها على من مل تبلغهم الّدعوة هو اصطالح علمي ال 

ّن لكّل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا بشرط أن اليكون يف اصطالحهم شيء من املخالفة لنّص مانع منه أل

، (( وما كّنا معّذبين حّتى نبعث رسوال ))من نصوص الكتاب أو الّسّنة حنن جند يف القرآن مثل قول رّب األنام 

العصر الفالين أو الّزمن الفالين هم كّلهم أفرادا وهللا احلّجة البالغة ولو شاء هلدى اهللا الّناس مجيعا أّما أن نقول إّن 

ومجاعات هم من أهل الفرتة هذا أمر مستحيل لكّننا نقول من كان من أهل الفرتة باملعىن اّلذي أشارت إليه اآلية 

 تبلغه أي مل تبلغه الّدعوة ومل تبلغه دعوة نّيب أو رسول فهو اّلذي نستطيع أن نقوله إنّه ال يعّذب يوم القيامة من مل

الّدعوة أّما من هم ويف أّي زمن هم هذا السبيل إىل حتديده بل قد ميكن أن يوجد أهل الفرتة يف كّل زمان سواء  

كان هذا الّزمان قبل اإلسالم أو بعد اإلسالم أّما اّلذين كانوا قبل بعثة الّنّيب عليه الّصالة والّسالم من العرب يف 

الّسابق ال ميكن أن نقول إّم مجيعا ليسوا من أهل الفرتة اّلذين مل تبلغهم اجلاهلّية فهو ممّا يدخل يف كالمي 

الّدعوة أم إّم من أهل الفرتة كّلهم مل تبلغهم الّدعوة ال ميكن أن يقال ال هذا وال هذا ذا اإلطالق والعموم 

بلغتهم الّدعوة وكان فيهم من  والّشمول ولكّننا نعتقد أّن كالّ من الّنوعني كان موجودا أي كان يف العرب أي من

مل تبلغهم الّدعوة فإذا جاء الّنّص عن اهللا ورسوله حيّدد أّن فالنا مل تبلغه الّدعوة قلنا بعينه بأنّه مل تبلغه الّدعوة 

والعكس بالعكس متاما إذا جاء الّنّص عن شخص معّني إّما أنّه مل تبلغه الّدعوة أو جاءنا الزم ذلك أي إنّه من 

(( وما كّنا معّذبين حّتى نبعث ار فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الّدعوة ألّن اهللا يقول كما ذكرنا آنفا أهل النّ 

فقبل بعثة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم كانت هناك رسالة إبراهيم وإمساعيل وكانت آثارها يف العرب ال  رسوال ))

اهللا تبارك وتعاىل ببناء إبراهيم الكعبة فيها وعبادة اهللا عّز و جّل تزال قائمة وخباّصة يف مّكة املشرّفة واملقّدسة من 



فيها هو وولده إمساعيل ومن استجاب لدعوما فإمسكاعيل عليه الّسالم كان قد أرسل إىل العرب ودعوته 

شاء اهللا استمّرت ظاهرة جلّية يف البالد العربّية وخباّصة يف عاصمتها مّكة واستمّرت هذه الّدعوة يف العرب ما 

وكان فيهم إىل قبيل بعثة الّرسول عليه الّسالم من يعبد اهللا وحده ال شريك له وإن كانت غالبّية العرب قد وقعوا 

يف الّشرك وهذا األمر أعين وقوعهم يف الّشرك وعبادم لغري اهللا عّز وجّل هذا أمر ال حيتاج إىل كثري من البحث 

ه الكالم فيه هل كّل من كان قبل الّرسول عليه الّسالم مل تبلغه الّدعوة من وإّمنا هذا البحث اّلذي ينبغي أن نوجّ 

هؤالء العرب فهم غري مؤاخذين وغري خمّلدين يف الّنار اجلواب هذه الكلّية باطلة ال جيوز إطالقها أن يقول قائل  

ينا أحاديث كثرية وكثرية جّدا كّل من كان قبل بعثة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم فهو من أهل الفرتة ذلك ألّن لد

تصرّح بأّن بعض من كانوا يف اجلاهلّية قبل بعثة الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم هم من أهل الّنار فأظّن أّن مثل هذه 

األحاديث ال ختفى على أحد من احلاضرين بل وال على أحد من طّالب العلم من غريهم إّال أّن بعض هؤالء 

اضرين إن شاء اهللا عندهم بعض الّشبه واإلشكاالت حول هذه الّنصوص اّليت أشرت املشار إليهم من غري احل

إليها بأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله وسّلم قد أخرب عن بعض من كان قبل بعثته من العرب وقد يكونون أو يكون 

صّلى اهللا عليه وسّلم بأنّه يف الّنار  بعضهم من أقاربه عليه الّصالة والّسالم بل من أقرب الّناس إليه وقد شهد الّنيبّ 

فيأيت هنا اإلشكال وحياول بعض الّناس باإلطاحة باإلشكال من أصله باحلكم على األحاديث اّليت وردت بعدم 

الّصحة ذلك بزعمهم ألّا تتناىف مع كون العرب اّلذين كانوا قبل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم هم من أهل الفرتة 

يد أن ألفت الّنظر إىل شيئني قد سبق أن ذكرت آنفا أحدمها وهو أنّه ال ميكن أن يقال قوال مطلقا فلذلك أنا أر 

بأّن كّل من كانوا قبل بعثة الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم من العرب كانوا من أهل الفرتة أي من اّلذين مل تبلغهم 

أشرت إليها وسيأيت الّتنصيص على بعضها ال جيوز  الّدعوة وحينذاك ال يصّح االستدالل برّد هذه األحاديث اّليت

، ألنّنا سنقول هذه اآلية حمكمة ولكن تطبيقها (( و ما كّنا معّذبين حّتى نبعث رسوال ))رّدها مبثل اآلية الّسابقة 

غه الّدعوة على كّل فرد من األفراد اّلذين كانوا يف األّمة قد أرسل إليهم رسول ال ميكننا أن نقول إّن كّل فرد مل تبل

أو على العكس من ذلك والعكس ليس موضع إشكال وهو أّن كّل فرد قد بلغتهم الّدعوة ال نقول بلغتهم الّدعوة 

فردا فردا كما أنّنا ال نقول مل تبلغهم الّدعوة فردا فردا من مل تبلغه الّدعوة فهو من أهل الفرتة اّلذين اليعّذبون 

م أحاديث صحيحة يصرّح فيها الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم إّن فالنا وفالنا بكفرهم وضالهلم فحينئذ إّمنا نقف أما

من أهل الّنار فال جيوز أن يقال يف هذه احلالة أّن هذا ليس صحيحا ألنّه كان من أهل الفرتة ألنّنا سنقول ما 

الّنار كما جاء يف الّصحيحني  يدريك أنّه أو أّم من أهل الفرتة وقد قال عليه الّصالة والّسالم فيهم أّم من أهل

مثال أّن النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مّر ذات يوم راكبا على دابّته فشمست به وكادت أن ترميه فنظر فوجد قربين 



( لوال أن تدافنوا فسأل من كان معه من الّصحابة مىت مات هؤالء قالوا يف اجلاهلّية فقال عليه الّصالة والّسالم 

، فالّشاهد من هذا احلديث أّن النّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم شهد بأّن هذين لقبر )ألسمعتكم عذاب ا

( لوال أن تدافنوا ألسمعتكم عذاب املقبورين ماتا يف اجلاهلّية ومع ذلك فإّما يعّذبان ولو قال عليه الّسالم  

ته الّدابة فهذا العذاب كان منصّبا هذا العذاب اّلذي مشست به دابّته خوفا من هذا العذاب اّلذي مسع القبر )

على رجلني ماتا يف اجلاهلّية فحينئذ الزم هذا احلديث وأمثاله أّما ماتا على الّشرك وعلى الّضالل من جهة 

(( وما كّنا واّما ليسوا ّممن مل تبلغهم الّدعوة ألّم لو كانوا كذلك مل يستحّقوا العذاب بصريح اآلية الّسابقة 

كذلك قد جاء يف غري ما حديث أّن النّيب صّلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم سئل   ى نبعث رسوال ))معّذبين حتّ 

عن بعض األجواد الكرماء اّلذين كان يضرب م املثل جبودهم وكرمهم ممّن ماتوا يف اجلاهلّية هل نفعهم شيء من 

خريا نأيت إىل مشكلة املشاكل بالّنسبة وأ ( ال إنّه لم يقل يوما ما رّب اغفر خطيئتي يوم الّدين )ذلك قال 

لبعض الكّتاب املعاصرين اّلذي يّتكؤون على قاعدة أهل الفرتة غري معّذبني فريّدون هذا احلديث األخري أّما ما 

سبق ذكره من األحاديث فهذا يهّمهم أن يتعّرضوا لذكرها سلبا أو إجيابا ألّا العالقة هلا بعواطفهم خبالف 

( إّني استأذنت رّبي في أن أزور قبر أّمي فأذن أذكره آتيا أال وهو قوله عليه الّصالة والّسالم احلديث اّلذي س

، فهذا احلديث باعتباره يتعّلق بوالدة الّنيب صّلى اهللا عليه وسّلم لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي )

فهم دون أن حيّكموا فيها شريعة رّم وأن يسّلموا اّلذي هو سّيد البشر فكثري من الّناس اّلذين يستسلمون لعواط

هلا تسليما يكرب عليهم جّدا أن يتقّبلوه كما هو واجب كّل مسلم يف أن يكون موقفه جتاه حكم من أحكامه اهللا 

(( فال ورّبك ال يؤمنون حّتى يحّكموك فيما شجر بينهم ثّم ال يجدوا في عّز وجّل كما قال تبارك وتعاىل 

فهم ال يسّلمون هلذا احلديث تسليما كما أمرهم اهللا وعّز وجّل  ا مّما قضيت ويسّلموا تسليما ))صدورهم حرج

يف اآلية املذكورة ألّم ال تّتسع قلوم بأن يعتقدوا بأّن أّم سّيد البشر هي من أهل الّنار مع علمهم أّن الّنّيب صّلى 

واهللا عّز  ( من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه )م اهللا عليه وسّلم كان يقول يف حديث معروف يف صحيح مسل

فاألنساب يوم القيامة بالّنسبة ملن مات على الّشرك فال  (( فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون ))وجّل يقول 

فائدة منه إطالقا وهذا احلديث خبصوصه يدخل يف هذا العموم أّن الّنسب ال يفيد صاحبه إذا مل يكن مؤمنا باهللا 

دليل واضح جّدا  ( واستأذنت رّبي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي )رسوله فقوله صّلى اهللا عليه وآله وسّلم و 

أّن والدة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم هي من أهل الّنار مع أّا ماتت قبل أن يشّب الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم 

آله وسّلم فهي إذن ماتت يف اجلاهلّية فهل هي من أهل الفرتة أي فضال عن أّا ماتت قبل بعثته صّلى اهللا عليه و 

اّلذين مل تبلغهم الّدعوة اجلواب لو كانت كذلك ملا أىب اهللا تبارك وتعاىل أن يأذن للّنّيب  صّلى اهللا عليه وسّلم بأن 



ك احلديث اآلخر يستغفر هلا فإذن هي ماتت على الّشرك فمن مات على الّشرك فال تنفعه شفاعة الّشافعني كذل

( أّن ولعّله عند بعض الّناس أشهر وهو أيضا يف صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه 

ّمث انصرف الّرجل فقال عليه  رجال جاء للّنبّي صّلى اهللا عليه وسّلم فقال يارسول اهللا أين أبي قال في الّنار )

فحكمه  قال له صّلى اهللا عليه وآله وسّلم إّن أبي وأباك في الّنار )( هاتوا الّرجل فلّما رجع الّصالة الّسالم 

أيضا عليه الّصالة والّسالم يف هذا احلديث على والده اّلذي كان سبب وجوده أنّه من أهل الّنار لدليل واضح أنّه 

ر ذه األحاديث ال ليس من أهل الفرتة اّلذين مل تبلغهم الّدعوة ألنّه لو كان كذلك مل يكن أيضا من أهل الّنا

جيوز لنا أن نقول إّن كّل من كان قبل بعثة الّرسول عليه الّسالم من املشركني هو من أهل الفرتة ألنّنا بذلك 

نضرب أحاديث الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم دومنا حّجة من عند أنفسنا إّال الّتمّسك بعمومات ال تفيد بالّنسبة 

مع بني ما دّلت عليه اآلية وما يف معناها أّن اهللا عّز وجّل ال يعّذب أحدا من للّنصوص اخلاّصة وحينئذ وجب اجل

عبده إالّ بعد إرسال الّرسول إليه ولعلّ من املفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى تعرتض سبيل أولئك الّشاّكني يف بعض 

ّلذين جاءت األحاديث لتصرّح هذه األحاديث املقطوع بصّحتها عند أهل العلم حينما يقولون إّن هؤالء األفراد ا

بأّم من أهل الّنار مل تبلغهم الّدعوة فنقول حينذاك ماهو الّدليل عندكم أّن هذا اجلنس من الّناس املعّذبني ّممن 

ماتوا يف اجلاهلّية ما هو الّدليل عندكم يف الّنفي اّلذي تذكرونه أي قوهلم مل تبلغهم الّدعوة ال جيدون جوابا إّال أن 

حنن نعلم يقينا إّن أبوي الّرسول مثال وبعض أولئك الكرام اّلذين ماتوا يف اجلاهلّية نعلم يقينا أّم ما أرسل  يقولوا

هل  (( وما كّنا معّذبين حّتى نبعث رسوال ))إليهم رسول هنا البّد أن نقف قليال حينما قال اهللا عّز وجّل 

لّناس اّلذين جحدوها وكفروا ا أن يأتيهم رسول بشخصه ومعه املقصود ببعثة الّرسول اّليت تقوم احلّجة ا على ا

الّدعوة من ربّه إليهم أن يكفي أن تصل دعوة الّرسول إىل أولئك الّناس ولو بواسطة أصحاب ذلك الّرسول أو 

ى نبعث (( وما كّنا معذبّين حتّ اّلذين جاؤوا من بعدهم هنا دقّة املوضوع وأظّن أنّه اليستطيع أحد أن يفّسر اآلية 

أّن املقصود ببعثة الّرسول بشخصه فقط أو مبعىن إذا مات الّرسول ماتت الّدعوة وأّن هذه الّدعوة لو  رسوال ))

بلغت ناسا بواسطة أتباع الّرسول األّولني أو أتباع أتباعهم وهكذا فال تقوم حّجة اهللا على الّناس إّال يف حالة بعثة 

ا يّضيق معىن اآلية فيقول (( ما كّنا معّذبني حّىت نبعث رسوال بشخصه الّرسول بشخصه فقط ال أعتقد أّن أحد

( أي كّل قوم البّد أن يأتيهم رسول بشخصه بدعوته ذلك ألّن من املعلوم أّوال بالّنص قوله عليه الّصالة والّسالم 

ن الّنبّي يبعث إلى ( وأنّه كاوذكر فيها عليه الّصالة والّسالم قوله  فّضلت على األنبياء قبلي بخمس خصال )

، قوله عليه الّسالم وبعثت إىل الّناس كافّة مع قوله تعاىل (( وما أرسلناك قومه خاّصة وبعثت إلى الّناس كافّة )

إّال كافّة للّناس بشريا ونذيرا )) وقوله (( وما أرسلناك إالّ رمحة للعاملني )) كّل هذا وذاك يدّل على أّن بعثة الّرسول 



يست فقط لشخصه بل وببلوغ الّدعوة إىل من بعد وفاته عليه الّصالة والّسالم كذلك نقول حينما عليه الّسالم ل

، ال يعين يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته ( وكان النّبّي يبعث إلى قومه خاّصة )قال عليه الّسالم 
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